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Laki
rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain (147/2015) 3 ja

5 § seuraavasti:

3 § 

Energiatodistusrekisteri

Energiatodistusrekisteriin saadaan tallentaa:
1) energiatodistuksen kohteena olevan rakennuksen tai rakennuksen osan nimi, osoite,

rakennustunnus, energiatodistuksen laatija, laatimispäivä, yrityksen nimi ja todistustun-
nus;

2) rakennuksen energiatehokkuutta kuvaava tunnus, rakennuksen laskennallinen ener-
giatehokkuuden vertailuluku (E-luku) ja toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi
säästövaikutuksineen;

3) rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa ja sen nojalla annetuissa säädök-
sissä määritellyt muut energiatodistuksessa ilmoitettavat tekniset tiedot.

Energiatodistuksen laatija tallentaa tiedot energiatodistusrekisteriin teknisen käyttöyh-
teyden avulla. Todistus saa todistustunnuksen ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvaa-
van tunnuksen rekisteriin tallennettujen tietojen perusteella.

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetulla kevennetyllä
energiatodistusmenettelyllä tehtävän todistuksen tietoja ei tallenneta rekisteriin.

 5 § 

Julkinen tietopalvelu

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus pitää yleisessä tietoverkossa saatavilla energia-
todistusten laatijoita koskevaan rekisteriin merkittyjä tietoja laatijan nimestä, pätevyyden
tasosta ja voimassaoloajasta sekä toiminta-alueesta (julkinen tietopalvelu). Henkilötun-
nusta ei saa pitää saatavilla. Rekisterissä oleva postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnu-
mero, toiminnan internet-osoite sekä yrityksen nimi saadaan pitää saatavilla energiatodis-
tuksen laatijan pyynnöstä. Tiedot tulee poistaa julkisesta tietopalvelusta välittömästi sen
jälkeen, kun on saatu tieto laatijan kuolemasta.

Julkisessa tietopalvelussa saa olla energiatodistusrekisteriin merkittyjä tietoja, ei kui-
tenkaan yhden tai kaksi huoneistoa käsittävälle asuinrakennukselle tehtyyn energiatodis-
tukseen liittyviä tietoja. Saatavilla saadaan pitää seuraavia tietoja:
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1) rakennuksen nimi, osoite, valmistumisvuosi, käyttötarkoitusluokka ja energiatehok-
kuusluokka;

2) todistustunnus, todistuksen laatija, todistuksen laatimispäivä ja viimeinen voimas-
saolopäivä;

3) lämmitetty nettoala, lämmitysjärjestelmän kuvaus, ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus,
E-luku ja vakioituun käyttöön perustuva laskennallinen ostoenergiankulutus energiamuo-
doittain ja käytetty energiamuodon kerroin;

4) energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.
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